Tarieven eerstelijnsdiagnostiek 2018
Medische microbiologie
Deze lijst geeft een overzicht van de tarieven van de meest aangevraagde onderzoeken.

Vervolgonderzoek
Onderstaande tarieven zijn zo exact mogelijk weergegeven. Het is niet altijd mogelijk om vooraf de kosten exact
weer te geven, omdat afhankelijk van de klinische gegevens en/of testuitslag vervolgonderzoek nodig kan zijn.
Vervolgonderzoek is van essentieel belang om te bepalen welke behandeling het meest effectief is. Wanneer
meerkosten zijn weergegeven betreft het de meest gebruikelijke kosten, die incidenteel hoger kunnen zijn.

Zorgverzekeraars
Afhankelijk van de overeenkomst met een zorgverzekeraar kunnen tarieven lager zijn dan hier weergegeven.
Ordertarief (wordt eenmaal per aanvraag in
rekening gebracht)

Tarief
Tarief
Bij contante betaling (incl. ordertarief)
(€)
(€)
6,17 SOA-onderzoek (Chlamydia trachomatis of Neisseria gonorrhoeae 50,00
of Trichomonas vaginalis of Mycoplasma genitalium)

SOA-pakket (bovenstaande onderzoeken in pakketvorm)

Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s)
Chlamydia trachomatis (PCR)
Neisseria gonorrhoeae (PCR)
Trichomonas vaginalis (PCR)
Mycoplasma genitalium (PCR)
Bovenstaande onderzoeken in pakketvorm
(altijd vanaf twee losse onderzoeken)

HIV
Hepatitis B HBsAg + anti HBc
Hepatitis B anti HBc
Lues
Kweek op N. gonorrhoeae
Meerkosten
k
bij aanwezigheid
i h id bbacterie
i

100,00

30,39 Luchtweginfecties
30,39 Kweek van sputum
30,39
Meerkosten bij aanwezigheid bacterie
30,39 Kweek van een keeluitstrijk
60,78
Meerkosten bij aanwezigheid bacterie
Q-koorts
11,17 Kweek op Tuberculose
21,38
Meerkosten bij aanwezigheid bacterie
11,17 Tuberculose (PCR)
11,17 Influenza
18,38 TBC (Quantiferon)
63,00
63 00

32,75
77,00

22,83
97,00

27,23
42,75
37,00

63,95
89,55
57,19

Hepatitis
Urineweginfecties

EBV
Kweek en microscopisch onderzoek van urine
24,66 Hepatitis B HBsAg + anti HBc
Meerkosten bij één gekweekte ziekteverwekker
65,70 CMV (IgM +IgG)
Meerkosten bij meerdere ziekteverwekkers
103,08 Hepatitis A Ig Totaal
Dit komt neer op € 90,36 bij één bacterie en maximaal € 127,74.
Hepatitis A IgM + Ig Totaal
Hepatitis C
Hepatitis B anti HBs
Diarree
Hepatitis
E
Feces bacterieel en parasitair panel (PCR)
155,12
(onderzoek op Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, Campylobacter
jejuni/coli/lari, STEC/EHEC, Cryptosporidium parvum, Dientamoeba fragilis,
Entamoeba histolytica en Giardia lamblia)

Adenovirus/Rotavirus
Norovirus (PCR)
Clostridium difficile toxine

Dyspepsie/ulcuslijden
H. pylori antigeen
H. pylori IgG

Overige buikklachten
Wormen, wormeieren en cysten (microscopie)
Enterobius

36,53
21,38
25,36
11,17
25,36
11,17
11,17
25,36

Huid, wondinfecties en blaasjes
Kweek op gisten
32,12
Meerkosten per aanwezige schimmel (o.a. gisten)
89,55 Huidschimmels
30,39 Kweek van uitstrijk
Meerkosten per aanwezige bacterie

23,01 Lymfadenitis
11,17 EBV
CMV (IgM +IgG)
AST + anti DNAse B
47,78 Toxoplasmose (IgM + IgG)
30,71 Kattenkrabziekte

14,71
54,00

70,30
22,83
140,00

36,53
25,36
18,26
25,36
14,19

Neem bij vragen contact met ons op: T 088 - 444 2100 E info@pamm.nl. Wijzigingen en fouten voorbehouden (versie jun 2018).

PAMM.NL

1/2

Tarieven eerstelijnsdiagnostiek 2018
Pathologie
Basisonderzoek
Voor iedere aanvraag worden landelijk vastgestelde tariefcategorieën 1, 2 en 3 (zwaartecategorieën) in rekening
gebracht afhankelijk van het soort en de hoeveelheid ingestuurd weefsel, en de vraagstelling van het onderzoek.
De tarieven hiervan staan in de linker kolom.
Eventueel immunologisch onderzoek wordt sinds 2015 niet meer apart berekend; hierdoor zijn de kosten
eenduidiger en vooraf bekend.

Vervolgonderzoek
Daarnaast kan aanvullende moleculaire diagnostiek nodig zijn (rechter kolom). Bijvoorbeeld de HPV-bepaling bij
een vervolgoproep voor een baarmoederhalsuitstrijkje of de zeldzame HPV-bepaling van een huidfragment. Die
onderzoeken zijn van essentieel belang om een betrouwbare diagnose te stellen.

Zorgverzekeraars
Afhankelijk van de overeenkomst met een zorgverzekeraar kunnen tarieven lager zijn dan hier weergegeven.

Basisonderzoeken
Zwaartecategorie
1 Eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie
2 Biopt/resectie, matig complexe cytologie
3 Naaldbiopt, complexe cytologische
punctie

Vervolgonderzoeken
Tarief
(€)
61,06 Immunologisch onderzoek is inbegrepen bij
121,52 het tarief van basisonderzoeken
155,57 Eenvoudig moleculaire diagnostiek –
bepaling op de aanwezigheid van het
humaan papillomavirus (HPV)

Tarief
(€)
122,69

Huisartsen vragen voornamelijk onderzoek van huidfragmenten en uitstrijkjes (cervixcytologie) aan.
Onderstaande voorbeelden geven een indicatie van het tarief dat berekend wordt:
○ In het geval van het incompleet verwijderen (biopt, shave excisie, excochleaat of curretage) van
een huidneoplasie (bijvoorbeeld basaalcelcarcinoom) wordt per ingezonden huidfragment
zwaartecategorie 1 (€ 61,06) berekend.
○ In het geval van het compleet verwijderen (resectie of excisie) van een huidneoplasie wordt per
ingezonden huidfragment zwaartecategorie 2 (€ 121,52) berekend.
○ Als u biopten afneemt in het kader van inflammatoire huidziekten (psoriasis, eczeem etcetera)
dan wordt eenmaal zwaartecategorie 3 (€ 155,57) berekend.
○ In het geval van cervixcytologie met indicatie (geen bevolkingsonderzoek) wordt eenmaal
zwaartecategorie 1 (€ 61,06) berekend.
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